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 من مخلفات الى قیمة
 

 WOIMA  النظام البیئي لـ

 

بین تقنیات مختلفة لتحویل النفایات إلى قیمة الستخراج أقصى قیمة للعمالء من مسارات النفایات   WOIMAیجمع النظام البیئي 
المختلفة؛ مع تخفیض كمیة النفایات الغیر قابلة لالستخدام إلى الحد األدنى. األجزاء الرئیسیة في النظام البیئي ھي الفرز المسبق  

ویل النفایات إلى وقود، باإلضافة إلى حلول تحویل النفایات إلى طاقة، مثل إنتاج الغاز  للنفایات، أو إعادة تدویر النفایات أو حلول تح
 الحیوي، وحرق النفایات أو تحویلھا إلى غاز واالنحالل الحراري. 

 

مخلفات كل مسارات النفایات على سبیل المثال المخلفات الصلبة والسائلة التي تنتجھا المجتمعات, ال WOLMAیقبل النظام البیئي لـ 
البلدیة والصناعیة والتجاریة, رواسب المیاه المستعملة, مخلفات الحیوانات. یملك كل مجرى مخلفات حلول تقنیة مخصصة والتي تنتج  

 اما منتجات نھائیة ومواد خام لحلول اخرى او طاقة. یضمن تضافر النظام البیئي الداخلي ان واحد زائد واحد یساوي اكثر من اثنین.

 

لفات قبل الفرز مجرى المخلفات للحلول التقنیة یتبع ذلك إزالة الجسیمات الغیر مرغوبة, یتم الفصل بین المخلفات وسحقھا  تھیأ المخ
لیكون حجم الجسیمات مناسب. ویدعم ایضاً اعادة التدویر الستبدال المواد الخام االولیة. تولد الطاقة مثل الكھرباء والطاقة الحراریة  

التحویل الى غاز. یعد وقود حركة المرور قابل لالستعمال في الطبخ والتدفئة وتولید الكھرباء, أنتج عن طریق عبر عملیة الحرق او 
الھضم الالھوائي للمواد القابلة للتحلل او عن طریق التحلل الحراري للبالستیك و المواد المطاطیة. المادة المتبقیة من عملیة الحرق  

اعة اإلسمنت بینما المواد المتبقیة من الكتل الحیویة من انتاج الغاز الحیوي تعمل بشكل مثالي  تناسب احتیاجات صناعة الطوب و صن
% من كمیة المخلفات الطبیعیة تم  95كسماد. أي مواد زائدة قابلة للتحلل فھي مناسبة إلنتاج السماد الطبیعي. في ھذه الحالة أكثر من 

 اعادة تدویرھا اما كمواد خام أو طاقة.

یار عناصر النظام البیئي الصحیح بناءا على أجزاء المخلفات المتوفرة والطلب على مختلف سلع الطاقة. من الممكن تطبیق یتم اخت
 طرق مختلفة متعددة على نفس مجرى المخلفات على حسب ما یفّضل الزبون واألوضاع المحلیة.  

البیئي یُمّكن التطور المستمر للنظام البیئي عن طریق اضافة حلول جدیدة بسرعة   WOLMAالوحدات والھیكلة مسبقة التصنیع لنظام 
 بمرور الزمن. وإذا تغیرت المتطلبات یتم تفكیك ونقل النظام البیئي بسرعة وبطریقة فعالة تاركاٌ خلفھ قاعدة خرسانیة فقط. 
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